LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA

PATVIRTINTA
Lietuvos skautų sąjungos tarybos
2021 m. balandžio 10 d. nutarimu X-26

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS
VYRESNIŠKUMO LAIPSNIŲ
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Visateisis LSS narys, turintis skautiško patyrimo, sėkmingai vadovavęs ar vadovaująs
organizaciniam vienetui ir besilaikantis savo gyvenime skautiškų principų, gali būti
keliamas vyresniškumo laipsniais pagal šiuos nuostatus.
1.2. Vyresniškumo laipsniai skirstomi į žemesniuosius ir aukštesniuosius.
1.3. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai yra:
1.3.1. paskiltininko;
1.3.2. skiltininko;
1.3.3. vyresniojo skiltininko.
1.4. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai yra:
1.4.1. paskautininko;
1.4.2. skautininko;
1.4.3. vyresniojo skautininko.
II. ŽEMESNIEJI VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI
2.1. Žemesniuosius vyresniškumo laipsnius suteikia tuntininkas arba draugininkas (jeigu
draugovė nepriklauso tuntui). Vienetų, kurie nepriklauso tuntams/draugovėms, nariams
žemesniuosius vyresniškumo laipsnius gali suteikti Vyriausiasis skautininkas.
2.2. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai gali būti suteikiami tik skautams, patyrusiems
skautams ir suaugusiems skautams.
2.3. Į paskiltininko laipsnį gali būti keliamas:
2.3.1. išlaikęs II-ą patyrimo laipsnį (suaugusiems skautams netaikoma);
2.3.2. bent 1 metus aktyviai pasireiškęs skilties (vieneto) gyvenime, lankęs sueigas,
dalyvavęs išvykose ir stovyklose;
2.3.3. ėjęs paskiltininko pareigas bent 6 mėnesius arba gerai atlikęs jam pavestus
uždavinius (suaugusiems skautams netaikoma).
2.3.4. susipažinęs su skilčių sistema (taikoma tik suaugusiems skautams).
2.4. Į skiltininko laipsnį gali būti keliamas:
2.4.1. daugiau nei metus turėjęs paskiltininko laipsnį;
2.4.2. išlaikęs I patyrimo laipsnį (suaugusiems skautams netaikoma);
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2.4.3. vadovavęs skilčiai bent 1 metus arba gerai atlikęs visus jam pavestus uždavinius
(suaugusiems skautams netaikoma) ;
2.4.4. nuolat skiriantis laiko skautiškai savišvietai ir saviugdai;
2.4.5. suprantantis savanorystės sąvoką ir prisidėjęs organizuojant LSS arba savo
vieneto veiklą (taikoma tik suaugusiems skautams).
2.5. Į vyresniojo skiltininko laipsnį gali būti keliamas:
2.5.1. daugiau nei 1 metus turėjęs skiltininko laipsnį;
2.5.2. ėjęs tuntininko, tuntininko adjutanto, draugininko arba draugininko adjutanto
pareigas ne mažiau kaip 1 metus arba bent 1 metus prisidėjęs prie vieneto arba
draugovės štabo, LSS Vadijos veiklos (suaugusiems skautams netaikoma);
2.5.3. bent 1 metus prisidėjęs prie vieneto arba draugovės štabo, LSS Vadijos veiklos
(taikoma tik suaugusiems skautams).
III. AUKŠTESNIEJI VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI
3.1. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai suteikiami Tarybos nutarimu, remiantis gautomis
rekomendacijomis. Atsižvelgiant į ypatingus kandidato nuopelnus organizacijai, Taryba
gali suteikti aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį išimties tvarka.
3.2. Kandidatuojančio asmens rekomendaciją LSS Tarybai gali teikti skautininkai, Tarybos
nariai ir vienetų vadovai. Kandidatas į aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius turi teisę
pats pateikti LSS Tarybai savo skautiško gyvenimo aprašymą, atitinkantį siekiamo
laipsnio reikalavimus. Rekomendacijos teikiamos LSS Tarybai svarstymui du kartus per
metus: nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.
3.3. Rekomendacijų formos į aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius pateikiamos priede prie
šių nuostatų (Žr. PRIEDAS prie LSS Vyresniškumo laipsnių nuostatų).
3.4. LSS Tarybos nutarimu pakeltasis į paskautininko laipsnį LSS narys juo tampa davęs
įžodį.
3.5. Skautininko ir vyresniojo skautininko laipsnis suteikiamas nuo LSS Tarybos sprendimo
datos.
3.6. Skautininkų įžodžio davimo tvarką nustato įžodžio davimo nuostatai.
3.7. Suteikiant aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį, įteikiamas laipsnio suteikimo liudijimas.
3.8. Aukštesniojo vyresniškumo laipsnio suteikimo liudijime įrašomi jį gaunančio asmens
privalomi rekvizitai (vardas ir pavardė, sprendimo data, suteiktas laipsnis, įžodžio data,
liudijimo numeris).
3.9. Už vyresniškumo laipsnių suteikimo žurnalo pildymą atsakingas Lietuvos skautų
sąjungos Tarybos pirmininkas.
3.10. Už vyresniškumo laipsnių suteikimo žurnalo saugojimą atsakingas Lietuvos skautų
sąjungos Vyriausiasis skautininkas.
3.11. Apie laipsnio suteikimą pranešama tiesioginiam vadovui.
3.12. Į paskautininko laipsnį gali būti keliamas:
3.12.1. turintis vyr. skiltininko laipsnį;
3.12.2. esantis LSS nariu ne mažiau kaip 3 metus ir ne jaunesnis kaip 18 metų;
3.12.3. sėkmingai vadovavęs vienetui (tuntui, draugovei, židiniui arba būreliui ) arba
aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje ne trumpiau kaip 2 metus.
3.13. Į skautininko laipsnį gali būti keliamas:
3.13.1. daugiau nei 3 metus turintis paskautininko laipsnį;
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3.13.2. sėkmingai vadovavęs vienetui (tuntui, draugovei, židiniui, būreliui) ar ėjęs kitas
aukštesnes pareigas arba aktyviai dalyvavęs organizacijos veikloje bent 2
paskutinius metus;
3.13.3. per paskutinius 3 metus organizavęs ar pravedęs bent vieną organizacijos lygmens
renginį.
3.14. Į vyresniojo skautininko laipsnį gali būti keliamas:
3.14.1. turintis aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį ne trumpiau kaip 10 metų;
3.14.2. ne trumpiau nei 3 metus dirbęs LSS Vadijoje arba ėjęs LSS Tarybos nario ar
Vyriausiojo skautininko pareigas;
3.14.3. sugebantis dirbti skautų auklėjimo darbą, populiarinti skautišką ideologiją;
asmeninėmis pastangomis padedantis plėsti LSS; pasižymintis išskirtinėmis
skautiškomis žiniomis.
IV. VYRESNIŠKUMO LAIPSNIO NETEKIMAS
4.1. Vyresniškumo laipsnio netenkama:
4.1.1. laipsnio atsisakius raštiškai;
4.1.2. išstojus iš Lietuvos skautų sąjungos;
4.1.3. nusprendus Garbės teismui arba LSS Tarybai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. LSS vyresniškumo laipsnių nuostatai įsigalioja nuo 2021-04-10.
5.2. Įsigaliojus LSS vyresniškumo laipsnių nuostatams, netenka galios visi iki šios datos
galioję LSS vyresniškumo laipsnių nuostatai.
________________________

AURIMAS SKARŽINSKAS

TARYBOS PIRMININKAS
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PRIEDAS prie LSS Vyresniškumo
laipsnių nuostatų

Rekomendacija paskautininko laipsniui suteikti

(data)

Vardas, pavardė
Įstojimo į Lietuvos skautų sąjungą data
Vienetas

Kandidatas atitinka Lietuvos skautų sąjungos (toliau – LSS) vyresniškumo laipsnių nuostatų
reikalavimus:
1. Turi vyr. skiltininko laipsnį (dokumento Nr.)

2. LSS nariu yra ne mažiau kaip 3 metus ir yra ne jaunesnis kaip 18 metų (įstojimo data ir
gimimo metai)

3. Sėkmingai vadovauja vienetui (tuntui, draugovei, židiniui arba būreliui) arba aktyviai
dalyvauja organizacijos veikloje ne trumpiau kaip 2 metus (išvardinti tai patvirtinančius
faktus):

Asmeninė rekomendacija:

(asmens, teikiančio apdovanoti pareigos, laipsnis, vardas, pavardė, parašas)
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PRIEDAS prie LSS Vyresniškumo
laipsnių nuostatų

Rekomendacija skautininko laipsniui suteikti

(data)

Vardas, pavardė
Įstojimo į Lietuvos skautų sąjungą data
Vienetas

Kandidatas atitinka Lietuvos skautų sąjungos (toliau – LSS) vyresniškumo laipsnių nuostatų
reikalavimus:
1. Daugiau nei 3 metus turi paskautininko laipsnį (dokumento Nr.)

2. Sėkmingai vadovauja vienetui (tuntui, draugovei, židiniui, būreliui) ar eina kitas
aukštesnes pareigas arba aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje bent 2 paskutinius
metus (išvardinti tai patvirtinančius faktus):

3. Per paskutinius 3 metus yra suorganizavęs ar pravedęs bent vieną organizacijos lygmens
renginį (išvardinti tai patvirtinančius faktus):

Asmeninė rekomendacija:

(asmens, teikiančio apdovanoti pareigos, laipsnis, vardas, pavardė, parašas)
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PRIEDAS prie LSS Vyresniškumo
laipsnių nuostatų

Rekomendacija vyresniojo skautininko laipsniui suteikti

(data)

Vardas, pavardė
Įstojimo į Lietuvos skautų sąjungą data
Vienetas

Kandidatas atitinka Lietuvos skautų sąjungos (toliau – LSS) vyresniškumo laipsnių nuostatų
reikalavimus:
1. Turi aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį ne trumpiau kaip 10 metų (dokumento Nr.)

2. Ne trumpiau nei 3 metus yra dirbęs LSS Vadijoje arba ėjęs LSS Tarybos nario ar
Vyriausiojo skautininko pareigas (išvardinti tai patvirtinančius faktus):

3. Sugebantis dirbti skautų auklėjimo darbą, populiarinti skautišką ideologiją; asmeninėmis
pastangomis padedantis plėsti LSS; pasižymintis išskirtinėmis skautiškomis žiniomis
(pagrįsti):

Asmeninė rekomendacija:

(asmens, teikiančio apdovanoti pareigos, laipsnis, vardas, pavardė, parašas)
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